اسپم تايتان
بهترين محصول برای برقراری امنیت ايمیل سرور

•

آناليز چند اليه ضد اسپم كه منجر به افزايش دقّت تشخيص به
باالتر از  %98ميشود.
نرخ تشخيص اشتباه ) (Flase Positiveكمتر از %3
مديريت تحت وب
مديريت و نگهداري آسان

•
•
•

معرفی
 SpamTitanيك راهكار جامع براي امنيت ايميل ميباشد كه از ايميل سرور در برابر تهديدات مختلف مانند اسپم (هرزنامه)،ويروسها ،تروجانها،
فيشييين

و محتواي ناخواسييته محافظت به عمل ميآورد .جوايز و نشييان هاي متددد و ي در ي ايک كمپاني بزرا ايرلندي بيانگر قدرت و دانش

آنها در ايک زمينه مي باشد SpamTitan.به لطف استفاده از آناليز چند اليه ضد اسپم توانسته است دقت تشخيص خود را به بيشتر از  %98برساند
و همچنيک ميزان خطاي كمتر از  %3دا شته با شد .با توجه به چنيک ويژگي ها و مزاياي منح صر به فرد مي توان ايک ضد ا سپم را به آ ساني يكي از
بهتريک هاي دنيا در ايک زمينه بناميم.

ويژگيها و مزايا
•

داراي دو موتور ضد ويروس شامل  Clam AVو
Kaspersky

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

آناليز چند اليه ضد اسپم كه منجر به افزايش دقّت تشخيص
به باالتر از  %98ميشود.
نرخ تشخيص اشتباه ( )Flase Positiveكمتر از %3
فيلترين محتوا
اسكک ايميلهاي ورودي وخروجي
اسپم تايتان در آخريک تست ويروس بولتک توانست با شناسايي %99.87
مديريت و نگهداري آسان
از اسپم ها و بدون هيچ تشخيص اشتباهي رتبه بهتريک آنتي اسپم دنيا
راهكار Plug and Play
را براي چندميک بار كسب نمايد.
مديريت اسپم براي كاربران با استفاده از گزارشهاي
و به هميک جهت نشان طالي  vb100به ايک آنتي اسپم تدلق گرفت.
قرنطينه ايميل
مديريت تحت وب
گزارشهاي يشرفته اتوماتيك
بروزرساني مرتب آنتي ويروس ،آنتي اسپم و نسخه نرم افزار
قابل ارائه به صورت دستگاه فيزيكي و يا به صورت مجازي بر
روي  VMWareيا Hyper-V
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مشخصات فني:
 SpamTitanبا داشتک ويژگيها و امكانات كامل ،شما را در مديريت
و امنيت ايميل ياري ميرساند .در زير ويژگيهاي ايک محصول آورده
شده است.
آنتي ويروس دو اليه:
 SpamTitanايميلهاي ورودي و خروجي را در دو مرحله با استفاده
از آنتي ويروسهاي  Clame AVو  Kasperskyاسكک ميكند تا
حداكثر امنيت ايميلها تأميک شود.
آناليز اسپم چند اليه :

جهت اطمينان از دقت تشخيص باال SpamTitan ،از يك راهكار
جامع اليهاي براي تشخيص ايميلهاي تميز از اسپم استفاده ميكند.
ايک اليهها عبارتند از  ،SPFتأئيد گيرنده  SURBLهاRBL ،ها،
آناليز بيزيک  ،كلمات كليدي ،آناليز هدر و متک ايميل الگوريتمهاي
امتياز دهي سفارش شده و بسياري رولهاي ديگر.
فيلترين محتوا:
 SpamTitanقادر به بالك كردن فايلهاي ضميمه ناخواسته،
فايلهاي تغيير نام داده شده ميباشد .ايک عمل هم در سطح دامنه و
كاربر قابل انجام ميباشد.
مديريت اسپم براي كاربران:
 ، SpamTitanمديريت روزانه اسپم را به كاربر ميفرستد و كاربر قادر

آلتینا نماينده انحصاری  SpamTitanدر ايران

به مديريت اسپمها بوده و نيازي به مراجده به مدير شبكه نميباشد.
به عنوان مثال كاربر ميتواند ايميلهاي به غلط اسپم شده را آزاد
كند.
گزارشگيري كامل:
 SpamTitanشامل يك سري گزارشهاي گرافيكي آماده اجرا
ميباشد .از جمله ايک گزارشها ميتوان به مواردي چون افرادي كه
بيشتريک اسپمها را ميگيرند و افرادي كه بيشتريک ايميلها را
دريافت ميكنند ،اشاره كر د SpamTitan .همچنيک داراي گزارش
زنده ميباشد.
شتيباني از دامنههاي متددد:
 SpamTitanقادر به رله كردن ايميلها به چنديک دامنه ميباشد.
قابليت تنظيم در سطح دامنه و كاربر:
تمامي رولها قابل اعمال به سطح كاربر يا سطح دامنه ميباشند .بروز
رساني ،شتيبانگيري و گزارشگيري اتوماتيك تمامي عمليات
بروزرساني ،گزارشگيري و شتيبانگيري از تنظيمات و بيزيک به
ال اتوماتيك بوده و مدير شبكه هيچ گونه درگيري ندارد.
صورت كام ا
عمليات  Whitelistingو  Black Listingدر سطح كاربر و سطح
دامنه قابل انجام است.
مديريت قرنطينه:
 SpamTitanبراي كاربر نهايي و مدير شبكه امكان مديريت
اسپمها را فراهم ميكند.

درباره  :SpamTitanاسپم تايتان محصول كشور ايرلند مي باشد كه با
توجه به توضيحات داده شده و نطرات كارشناسي شده بهتريک راهكار جامع
جهت برقراري امنيت ايميل در دنيا مي باشد .ايک محصول برنده بهتريک
آنتي اسپم در  Virus Bulletinشده است.
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